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Student som har skrevet denne rapporten ble berørt av COVID-19.  

 

ANKOMST 

Ble du hentet på flyplassen? 

Nei 

Ble det arrangert et velkomstprogram for nye studenter? 

Ja  

Kan du fortelle litt om velkomstprogrammet? 

Alle utvekslingstudenter fikk et åpningsprogram fra torsdag-Søndag før første skole dag på mandag 
igjen. Det bestod av presentasjoner of informasjon de 2 første dagene og så aktiviteter og 
omvisninger de siste dagene. 

Deltok du på språkkurs i forkant av undervisningsperioden? 

Nei 

 

AKADEMISK  

Var det behov for å gjøre mange endringer i emner/faglig opplegg etter ankomst? 

Nei 

Kan du spesifisere endringene? 

Hvor tilfreds er du med det faglige utbytte? (1 = ikke tilfreds, 5= svært tilfreds) 

4 

I hvilken grad var det faglige innholdet relevant for ditt studieprogram ved UiS? (1= liten grad, 5= 
svært stor grad) 

4 

 

BOLIG 

Hvordan skaffet du deg bolig?  

Privat 

Hvor mye betalte du per måned? (cirka) 

6500-7000 

 

 



PRAKTISK 

Var støtten fra Lånekassen tilstrekkelig? 

ja 

Hvilke forsikringer tegnet du i forkant? 

Forsikring gjennom ANSA 

Hvordan ordnet du: 

Mobil/nett?  

Mitt abonnement er gyldig i EU/EØS 

Har du engasjert deg i forening og eller idrettslag?  

Nei, men har møtt kjekke folk på treningssenter 

 

PERONLIG UTBYTTE  

Hvordan vil du oppsummere oppholdet med minimum tre ord?  

Lærerikt, selvstendig, gøy, vennskap, 

Hva har vært det mest positive? 

Møtt masse fantastiske mennesker, fått mye venner, opplev ny kultur, mange flotte opplevelser. 

Hva opplevde du som mest utfordrende?  

Måten de arbeidet på, på universitetet. Må sjekke inn hver time hvor de har evaluering gjennom 
hele året og ikke bare karakter basert på siste eksamen.  

Vil du anbefale andre studenter å reise på utveksling? 

Absolutt, fordi du lærer deg å fungere selvstendig i et nytt miljø hvor du må pushe deg selv for å 
komme i kontakt med andre mennesker. 


